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Militærpolitiforeningen
Der er en kendt sag, at vi i Danmark har
mange foreninger, det er ligeledes kendt,
at det i dag er endog meget svært, at trække folk til planlagte aktiviteter.
Det skyldes for en stor dels vedkommende den hektiske hverdag de fleste af os lever i, vi er alle engageret i så meget og familie og venner må heller ikke negligeres.
Det var derfor med stor glæde, at jeg på
det netop overståede repræsentantskabsmøde i vores forening, erfarede om de
mange velbesøgte arrangementer, der var
blevet gennemført i vores lokalforeninger.
Det viser med al tydelighed, at den generelle tendens med, at man ikke kan interessere medlemmer for spændende arrangementer, ikke er glædende i vor forening.
Man kan her i bladet læse om de mange
særdeles spændende og informative arrangementer, der startes op efter sommerferien og det er mit håb, at rigtigt mange
fortsat vil møde op og derved være med til
at styrke kammeratskabet i vores forening.
I ønskes alle en rigtig god sommerferie.
Carl Bratved
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Forsidebillede:
Den nye chef for Søværnets
MP korps, orlogskaptajn Hans
Hartmann (tv) bydes velkommen til Søværnets Operative Logistiske Støttecenter Korsør af
chefen, kommandør Per Tidemand..
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Den 17. Poul Erik Egholm Jensen, KP-46
Hulgårdsvej 114, 1.th.,
2400 København NV
Den 17. Poul B. Christensen, SG-19
Kirkestrædet 1, 3250 Gilleleje
Fødselsdage i august
80 år
Den 23. Ib H. Skipper, KP-04
Elbjergvej 13, Fuglsø, 8420 Knebel
Den 26. Harald M. Jørgensen, KP-02
Nyvej 22, 6660 Lintrup
Den 30. Kaj Gregersen, KP-04
Kålundsvej 9, 3520 Farum
75 år
Den 6. Børge B. Johannessen, KP-13
Gyvelvej 1., 6621 Gesten
Den 9. Rasmus S. Zastrow, KP-14
Mejerivej 28, 8300 Odder
Den 21. Paul H. Kilsgaard, KP-13
Kløvermarken 22, 7400 Herning
70 år
Den 5. Viggo V. Andersen, KP-22
Valmuevej 3, 4760 Vordingborg
Den 9. Finn Larsen, KP-25
Korsholm 97, 9370 Hals
Den 10. Ove Nørgaard, KP-28
Colbjørnsensvej 47, 1.th.,
4800 Nykøbing F
Den 20. Willy Pedersen, KP-21
Bakkeager 8, 2670 Greve
Den 23. Erling K. Olsen, KP-20
Hummeltoftevej 180,
c/o Frederiksdal Rideskol, 2830 Virum
Den 26. Kjeld S. Villadsen, KP-20
Ermelundsvej 111, st., 2820 Gentofte
Den 29. Ernst Hansen, KP-21
Kalundborgvej 241, Allerup
4300 Holbæk
Den 31. Hans Jørgen Kaltoft, SG-06
Alsted Skovvej 10, Alstedgård
7160 Tørring
65 år
Den 15. Vagn Gjøsgaard-Nielsen, KP-46
Maglehøj 104, 3520 Farum
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Den 21. Jens Larsen, SG-17
Søborgvej 14, 8900 Randers
Den 22. Niels-Jørgen Jæger, KP-64
Mosehøjvej 46 A, 2920 Charlottenlund
Den 22. Peter Frederiksen, SG-18
Brøndby Strandvej 18,
2660 Brøndby Strand
60 år
Den 9. Carl Jørgen Lønberg-Jensen, KP-79
Lolle Alle 2 A, 1.tv., Grænge
4891 Toreby L
Den 9. Mogens Damgaard Andresen,
KP-82, Nederbyvænget 156, Østrup
6100 Haderslev
Den 11. Finn Sørensen, KP-72
Vestergade 31 B, 2., 8900 Randers
Den 16. Bent Jensen, KP-83
Hans Tausensvej 14, Egeris,
7800 Skive
Den 19. Jørn Frelling, KP-85
Klarup Kirkevej 48, 9270 Klarup
Den 23. Mogens U. T. Vorbech, SG-35
Holmevej 12, 6700 Esbjerg
Den 28. Kai Korskilde Hansen, KP-88
Søstrædet 7, 4180 Sorø
Den 30. Per Lund Sørensen, KP-80
Lucernevej 120, 2610 Rødovre
Den 31. Anders Jønck, KP-80
Gøngehusvej 79, 1-1., Trørød
2950 Vedbæk
50 år
Den 4. Tom Lassen Schmidt, SG-55
Store Klaus 72, Næsby
5270 Odense N
Den 7. Svend Aage Pedersen, SG-56
Umanakparken 186, 6715 Esbjerg N
Den 9. Per Dahl, SG-53
Solvangs Alle 14, 7800 Skive
Den 29. Poul Zinck, SG-51
Kræn Spilmandsvej 26, 9440 Åbybro
Den 31. Orla Johannes Madsen, SG-56
Erantisvænget 1, 8362 Hørning

Fødselsdage i september
80 år
Den 1. Leif E. Mehlsen, KP-03
Tåsingegade 34, 3.th.,
2100 København Ø
Den 9. Poul Herluf Pedersen, KP-04
Vestre Kirkevej 14, Sdr. Hygum
6630 Rødding (Sdr.jyll.)
Den 16. Egon Jarlsteen, KP-03
Birkevej 28, 5620 Glamsbjerg

Havet 126, Bonnerup Str.
8585 Glesborg
Den 12. Arne Røpke, KP-30
Nordmarksvej 124, 2.tv., 2770 Kastrup
Den 16. Ivar Dam Ipsen, KP-20
Nordskovvej 4 B, 3700 Rønne
Den 19. Hugo Hammelsvang, KP-39
Lærkevej 62, Hou, 8300 Odder
Den 22. Jørgen Hallig, KP-33
Tommelisevej 6, 4200 Slagelse

Den 17. Knud Johannes Thorsted, KP-04
Løntoften 43, 3070 Snekkersten

Den 29. Frede J. Kyed, KP-21
Egeparken 61, 6051 Almind

Den 19. Verner Vistisen, KP-02
Beder Landevej 38 st., 8330 Beder

65 år
Den 2. Henning Schneider, KP-46
Grenaavej 107, Thorsø, 8500 Grenå

Den 24. Hans Petersen, KP-05
Uglebjergvej 75, 5230 Odense M
Den 26. Evan Brammer, KP-05
Primulavej 29, 7100 Vejle
75 år
Den 3. Egon J. Engelbreth, KP-13
Bøgevej 36, Vejers Strand
6840 Oksbøl
Den 6. Per Nielsen, KP-13
Nørrevanget 68, 1. th.,
4900 Nakskov

Den 2. Ejvind Lassen, KP-48
Peter Svinthsvej 7, 7442 Engesvang
Den 3. Viggo Hansen, KP-48
Sdr. Røsevej 32, 1.th., c/o Hvidmann
2791 Dragør
Den 6. Jørgen Knudsen, KP-51
Bjergagervej 41 D, 2650 Hvidovre
Den 8. Dan E. Jensen, KP-57
Alfavej 4 C, 1.tv., 3250 Gilleleje
Den 11. Per I. Hensen, SG-17
Lundely 8, 2900 Hellerup

Den 13. Henning Christensen, KP-12
Ibstrupvænget 3, 1-1,
2820 Gentofte

Den 18. Leif H. Nielsen, KP-48
Stadionvej 74, 1.-4, Bolbro
5200 Odense V

Den 20. Poul Bek, KP-13
Gydekrog 11, Yding, 8752 Østbirk

Den 20. Peder V. Pedersen, KP-49
Valdemars Alle 70, 2860 Søborg

Den 23. Flemming Østergaard, KP-12
Masnedøgade 10, 1. 108,
2100 København Ø
70 år
Den 1. Erik Nielsen, KP-21
Strandvej 27, Maemosen
5871 Frørup
Den 1. Børge Fogh Rasmussen, KP-21
Hattekæret 30 A, 2730 Herlev
Den 5. Martin W. Daugaard-Hansen,
KP-19,
Fjelstrupvej 98, 6100 Haderslev
Den 7. Elmer Thyregod Kristensen, KP-32
Søndergårds Alle 20, 8700 Horsens
Den 7. Sven Aage J. Wingaa, KP-33

Den 21. Eske Høgh-Nielsen, KP-47
Hammervej 1, Hvorslev
8860 Ulstrup
Den 21. Gunnar Christensen, KP-50
Kvislemarkvej 60, Agerup
4700 Næstved
60 år
Den 1. Franz T. S. Thygesen, KP-88
Kongelysvej 19 A, st.th.,
2820 Gentofte
Den 6. John Stenemann, KP-72
Ternevej 2, 2690 Karlslunde
Den 6. Ivan Strøm Olesen, KP-82
Øsumvej 67, 5240 Odense NØ
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Den 6. John E. Møller, KP-85
Skæring Hedevej 186, 8250 Egå

Den 28. Henning Andersen, KP-70
Granvej 4, 3650 Ølstykke

Den 7. Henning G. Jensen, KP-80
Øster Alle 23, 9670 Løgstør

Den 28. Thorkild Hansen, KP-85
Astrupvej 13, Mesballe
8550 Ryomgård

Den 8. Søren Chr. Pedersen, KP-85
Videkærvej 15, Darum Mark
6740 Bramming
Den 9. Johan M. Kristensen, SG-36
Sønderkær 171, 7190 Billund

50 år
Den 8. Bent Nygaard, SG-58
Springbakgårdsvej 1, Banner,
9240 Nibe

Den 11. Hans E. Mortensen, SG-32
Fuglehavevej 96, 2750 Ballerup

Den 9. Niels-Henrik Buch, SG-57
Vestre Alle 16, 8600 Silkeborg

Den 12. Jørn H. Fagerlund, KP-85
Ternemosen 14, 2670 Greve

Den 16. Hans Erik Thaarup Bindslev,
SG-55, Solporten 22, st.th.,
2620 Albertslund

Den 22. Ole Møller Christensen, KP-87
Grejsdals Vænge 3, Grejsdal
7100 Vejle

Sender du - holdkammerat - en hilsen?
Det gør jeg!
Erik, KP-8

Den 22. K.O. Bendixen, -00
Vintervænget 26, 9700 Brønderslev

Stor tilslutning til det 25. MP-Campingtræf
Susanne & Ole Olsen (SG-67) kan nu oplyse at der er stor tilslutning til det 25.
MP-Campingtræf, som afvikles i weekenden den 18. 20. august 2006 på
Gammelbro Camping ved Årøsund nær
Haderslev.
Der er nemlig lige nu 21 MP'ere, der har
meddelt deres ankomst, og med et samlet deltagerantal på ca. 44 personer tegner det således til at blive et velbesøgt arrangement.
Der er også lagt beslag på alle de reserverede pladser, og såfremt der kommer
yderligere campister, må de være forberedt på at skulle campere i et andet område af pladsen. Men derfor kan de jo sagtens opholde sig sammen med de andre
store dele af tiden.
Gammelbro Camping er en rolig og attraktiv campingplads. De har aktiviteter
for både små og store, og beliggenheden
ud til Lillebælt giver mulighed for bl.a.
at fiske, dykke, surfe og bade, men man
kan også bade i det indendørs vandland.
Gammelbro Camping er 3-stjernet med
plads til telte, campingvogne og auto-
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campere. De har 900 campingenheder,
34 hytter og 3 ferielejligheder.
Susanne & Ole har også reserveret et fælleshus, således at man kan markere jubilæet med stil.
Der er naturligvis mulighed for at deltage efter eget temperament, men lørdag
vil traditionen tro være den festlige dag,
det altid har været. Der planlægges fælles morgenmad, udflugtsmuligheder og
fælles frokost på campingpladsen. Om
eftermiddagen vil de oly-MP-iske lege
blive afviklet til stor underholdning for
alle. Som aftensmad anrettes i fælleshuset en stor Jubilæumsbuffet med Ta' selv
bord, herunder fri (salat) bar, således at
man denne gang ikke skal stå og kokkerere selv. Prisen for dette er ca. 100,kr. pr. deltager. Drikkevarer skal man
selv medbringe.
Hvis man som ”ikke campist” ønsker at
deltage i lørdagens arrangement med fællesspisning, skal tilmelding ske til
Susanne & Ole på tlf. 7442 5814, senest
den 10. august 2006.

En ny æra i Søværnets MP korps
er påbegyndt
Den nye chef for Søværnets MP korps er 1. maj 2006 tiltrådt ved Søværnets
Operative Logistiske Støttecenter Korsør. Chefen er orlogskaptajn Hans Hartmann.

Orlogskaptajn Hans Hartmann indskriver sig ved Søværnets Operative Logistiske
Støttecenter i Korsør, mens chefen, kommandør Per Tidemand ser til.

I henhold til direktiverne skal den nye
MP-struktur være klar 1. januar 2007,
men Søværnets Operative Kommando
har besluttet at iværksætte de forberedende aktiviteter inden da således, at de
forudsætningsskabende processer er på
plads rettidigt.
Én af disse forudsætninger var, at ny CH
MP blev tilkommanderet Søværnets
Operative Logistiske Støttecenter
Korsør med henblik på at forberede og
implementere den nye Militærpolitistruktur med virkning fra 1. januar 2007.
Hans Hartmanns opgave er derfor i resten af 2006 med reference til chefen for
Søværnets Operative Logistiske
Støttecenter Korsør - at forudse, forbere-

de, planlægge og implementere Søværnets MP opgaver, organisation og aktiviteter fra 1. januar 2007.
Derudover indgår Hans Hartmann i den
MP arbejdsgruppe, som i 2006 har ansvaret for at koordinere MP aktiviteter
på tværs af MP-stationerne. Dette gøres
for at sikre en smidig og fleksibel overgang til ny struktur.
Orlogskaptajn Hans Hartmann har et solidt kendskab til militærpolitiets virke, i
det han tidligere i sin karriere har bestridt posten som Søværnets
Militærpolitiofficer.
Militærpolitiforeningen i Danmark ønsker orlogskaptajnen alt muligt held og
lykke i den nye stilling.
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En af de danske patruljer havde et ”close
call”. En vejsidebombe sprang ca. 300
meter bag patruljen. Patruljeføreren havSkrevet af SG F. Carstensen
de et par kilometer tidligere valgt, at
køre i den modsatte vejbane, hvilket gjorSituationen i den danske bataljons an- de, at de undgik vejsidebomben. Et bevis
svarsområde er generelt rolig, men der ar- på at de mange timer brugt på træning ikbejdes fortsat på højtryk for at stabilisere ke har været forgæves. Det sætter endvisikkerheden.
dere en tyk streg under betydningen af fokus på opgaven og de omgivelser man
Den reducerede bemanding, som blev be- patruljere i, herunder opmærksomheden
sluttet på hold 5, præger MPDET i Irak. på de signaler, der kan udledes af de lokaVores leave er stadig i fuld gang og vi er le irakeres adfærd. En patruljen kan ikke
efterhånden nået til periode 5. (Hvilket kun sætte sin lid til de tekniske hjælpemarkerer at vi har gennemført 2/3 af mis- midler, men skal i høj grad stole på egne
sionen) Vi har 1 litauisk og 3 danske MP færdigheder.
hjemme. Det vil sige vi har 14 mand tilbage hvoraf et par stykker er ramt af ska- Den sidste måneds tid har bataljonen
der. Skaderne strækker sig fra sportsska- haft travlt med diverse operationer. Dels
der og ondt i halsen, til ondt i ryggen og anholdelsesaktioner for at få fat i nogle
en muteret fod. Alt i alt betyder dette, at af de terrorister vi har kendskab til, og
vi i en periode kun er 13 mand til at løse dels operationer der har til hensigt at forvores opgaver. Da der i nogle områder bedre de civile irakeres syn på koalistadigvæk kræves at vi kører min. 12 sol- tionsstyrkerne. Ud over 16 anholdelser
dater, giver det et kompliceret puslespil er der fundet mange vejsidebomber, rafor vores stationsforstander i forhold til ketter, granater, sprængstoffer, ammuniat skaffe eskorter til vores patruljer.
tion og våben.

Nyt fra Irak

12 mands patrulje i byen Ad Dayr.
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MPSG K. Nielsen ses her ved et checkpoint i samarbejde med det irakiske politi.
Oplysninger der fører til anholdelser, er
primært indhentet via egne ressourcer,
samt fra vores samarbejdspartnere.
Disse fund og anholdelser skulle meget
gerne øge sikkerheden i området og give
et bedre fodfæste for de irakiske sikkerhedsstyrker når de skal overtage kontrollen med sikkerheden.
Til operationerne bliver der lavet
PSYOPS materiale. PSYOPS er til for,
at oplyse de civile om operationens formål. Det kan være i form af flyers, plakater og vi har også haft succes med radio
”infomercials”. De civile irakere sætter
stor pris på at blive informeret når vi møder talstærkt op og bliver på den måde
mere tålmodige hvis vi for eksempel
spærrer en vej af.
Vores samarbejde med de irakiske sikkerhedsstyrker er blevet bedre og der bliver udført en del fælles patruljer og op-

erationer med den irakiske hær. Dette
gøres i den udstrækning det er muligt og
vi håber ved MP på, at vi i fremtiden kan
køre flere fælles patruljer med det irakiske politi. De har dog problemer med, at
mange af deres køretøjer er gået i stykker, og derfor ikke kan køre med os ud.
Indenfor de næste par måneder modtager det irakiske politi hen imod 800 køretøjer fra koalitionsstyrkerne og dette
skulle meget gerne løse problemet med
køretøjerne. Herved håber vi at de kan
øge deres effektivitet i området.
For at øge den irakiske hærs mobilitet
har det danske forsvar foræret dem 100
lastbiler af modellen MAN 8. Vi håber at
de vil få ligeså mange gode oplevelser
med dem, som os der med tårer i øjnene
husker de glade vinterøvelser i Oksbøl
på ladet af sådan en.
Mange venlige hilsner hold 7.
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United Nations Military Police Course
Af major Ole Bech Kristensen
Det kommende år (2007) vil for hærens
militærpoliti nok i nogen grad blive præget af tresårsdagen for Militærpolitiskolens oprettelse den 8. marts 1947. Vi
har imidlertid allerede i år et jubilæum,
som er værd at bemærke.
Hærens Logistikskole gennemfører i
perioden 28. august til 15. september
2006 United Nations Military Police
Course, bedre kendt som UNMILPOC.
Det særlige ved dette kursus er, at det er
nummer 50 i rækken af UNMILPOC kurser.
Historien bag UNMILPOC.
De fire nordiske lande har siden starten på
de første FN-missioner i slutningen af
halvtredserne arbejdet tæt sammen. I løbet af tresserne blev kimen lagt til et for melt uddannelsessamarbejde, i rammen
af det der dengang blev benævnt “Nordiske Samarbejdsgruppe för Förenede

UNMILPOC nr. 2 i 1970.
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Nationernas anliggender” forkortet
NordSamFN.
Det blev besluttet, at dele uddannelsesopgaven mellem de fire lande, således at
Norge blev ansvarlig for logistikuddannelse (United Nations Logistics Officers
Course (UNLOG)), Sverige blev ansvarlig for stabsofficersuddannelse (United
Nations Staff Officers Course (UNSOC)), Finland blev ansvarlig for observatøruddannelsen (United Nations
Military Observers Course (UNMOC)),
og Danmark blev som bekendt ansvarlig
for uddannelsen af militærpoliti (UNMILPOC).
Det første nordiske kursus blev afholdt tilbage i 1965, og det første UNMILPOC
kursus blev gennemført i 1969 på den daværende Farum Kaserne. Den daværende
chef for Militærpolitiskolen major
B.E.A. Kryger Jørgensen blev naturligt

Det første kursus i Aalborg i 1976.
udpeget som Course Director, og blandt
skolens lærere var kaptajn N.G. Krogh og
kaptajn O. Taagely. Disse udgjorde sammen med nordiske kollegaer og eksterne
lærere fra andre dele af forsvaret lærerstaben.
Af de i alt 27 elever på dette første kursus
var der syv danske. Major K. Petersen,
premierløjtnant T. Brødsgaard, premierløjtnant H. Mathiesen, major M.F.N.
Briksby, premierløjtnant T.F.V. Bang, premierløjtnant O. Vilner og overfenrik A.
Christensen. Flere af disse skulle senere
blive lærere på samme kursus. Der var ikke deltagelse fra sergentgruppen på de to
første kurser, men allerede i 1971
gennemgik de første militærpolitisergenter uddannelsen. De efterfølgende år blev
kursus afholdt på forskellige kaserner i og
omkring København, inden kursus i 1976
blev flyttet til Aalborg.

tillige ses deri, at vi har mere erfaring på
det militærpolitimæssige område end de
øvrige nordiske lande”. Et faktum er under alle omstændigheder, at dansk militærpoliti siden det første kursus i 1969 har
høstet megen ros og anerkendelse for
gennemførelsen af UNMILPOC. Da jeg
selv som ung løjtnant tilbage i 1984 var
elev på kursus, kunne jeg konstatere, at
den daværende Course Director major
Hans Mathiesen og hans danske og nordiske medinstruktører, leverede noget af
den bedste militærpolitiuddannelse, jeg
havde oplevet.

Nye tider udvikling af UNMILPOC.
I 1997 blev indholdet af det nordiske samarbejde udvidet til også at omfatte ”Military Peace Support Operations” og det
nordiske samarbejdsforum blev omdøbt
til ”The Nordic Coordinated Arrangement for Military Peace Support” forkorHvorvidt det var et held at militærpoli- tet NORDCAPS.
tiuddannelsen blev placeret i Danmark, el- Denne udvikling havde den daværende
ler det var fordi, vi i Danmark var dygtige Course Director major Søren Rand fortil at uddanne militærpoliti, ved jeg ikke, udset, hvorfor indholdet på UNMILPOC,
men jeg vælger at tro det sidste. Min tro allerede kort efter NATOs første peace keunderstøttes af en udtalelse til Det Røde eping mission i Bosnien (IFOR) i 1995,
Betræk i februar 1969, hvor den første blev omstruktureret til, også at fokusere i
Course Director major B.E.A. Kryger- retning af militærpolititjeneste til støtte
Jørgensen udtaler: ”Årsagen til at for en operation ledet af NATO.
Danmark skal holde netop dette kursus, Forskellen på militærpolitistøtte til
er ikke blot den, at vi står for tur, men må NATO og FN operationer er imidlertid ik-
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ke stor, principperne og opgaverne er i
hovedsagen de samme, men miljøet hvor
opgaverne skal løses, kan alt andet lige
være lidt mere ”råt” i en NATO ledet operation. Jeg tænker i den sammenhæng ikke mindst på de seks MPere, vi netop har
sendt til NATO operationen i det sydlige
Afghanistan.
Indtil 1994 gennemførte skolen et kursus
om året med op til 40 elever, men med et
øget behov for militærpolitipersonel til
konflikten på Balkan, og med den føromtalte omstrukturering, formåede major
Søren Rand at udvikle UNMILPOC, så
det fremstod som endnu mere attraktivt. I
1994 var man således ved at drukne i
egen succes, idet kursus dette år gennemførtes med 55 elever, hvilket er det største
antal elever på kursus til dato. Dette medførte efterfølgende en beslutning om at
gennemføre UNMILPOC kurset to gange årligt, et forårskursus i april - maj, og
et kursus sidst på sommeren i august - sep tember. Begge kurser med plads til 40 elever.
Siden starten i 1969 hvor der udelukkende var lærere og elever fra de nordiske lande, har kurset udviklet sig fra at være rent
nordisk anliggende, til at være et ”ægte
internationalt kursus”. Vi afsluttede i foråret 2006 UNMILPOC nr. 49 med deltagelse af 47 elever fra 13 nationer, og var
på grund af pladsmangel tvunget til at sige nej til elever fra Ukraine og Irland. De

Kursus nr. 49
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deltager i stedet på kurset til efteråret.
Vi har i skrivende stund haft deltagelse af
1590 elever fra 36 forskellige nationer,
herunder elever fra så eksotiske steder
som Japan, Ukraine, Mauritius og
Zimbabwe.
Det er vores håb, at vi inden for en kort årrække vil runde 40 nationer og 2000 elever er da også inden for rækkevidde.
Efterlysning.
På Militærpolitiskolen er vi så heldige, at
vi har billeder af alle kurser siden starten,
bortset fra det allerførste kursus, der som
nævnt blev gennemført på Farum
Kaserne i 1969. Jeg skal derfor benytte lejligheden til at efterlyse dette billede, hvis
der da er taget et billede. Det kunne jo
være, at en af de tidligere Course
Directors, Instructors eller Students ligger inde med et billede af dette hold. Jeg
vil under alle omstændigheder være taknemmelig hvis læserne af Det Røde
Betræk vil prøve at kaste lidt lys over sa gen. Hvis billedet eksisterer, vil jeg meget
gerne have mulighed for at lave en kopi,
og vi dækker selvfølgelig alle omkostninger forbundet hermed.
Jeg kan kontaktes på tlf. 98 19 77 80 eller
email: olebech@mil.dk eller billedet kan
sendes til major Ole Bech Kri-stensen,
Chef for Planlægningssektionen, Militærpolitiafdelingen, Hærens Logistikskole, Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby.

MP-GOLFMESTERSKABER 2006
Fredag den 1. september 2006 på
Åbybro Golfklub's naturskønne anlæg.
Program: 1230-1240: Kort velkomst
1300-1700: Gennemførsel af golfrunderne
1730-1900: Buffet/præmieoverrækkelse
Deltagere: 1. Medlemmer af MP-foreningen
2. Sponsorer. (Sponsorer kan ikke vinde
vandrepokalen, med mindre de også henhører under pkt. 1.)
3. Særlig række for ledsagere (bedre halvdel), hvis interesse.
Alle deltagere skal være medlem af en golfklub og have gyldigt DGU-kort
Handicapgrænser: A rækken 0-24
B rækken 24,1-54
Første start tid:
Kl. 1300
Seneste mødetid:
30 min. før starttid ved klubhuset
Matchform:
A-rækken slagspil
B-rækken stableford
Ledsagerrækken stableford
Teesæt:
Gul
Greenfee:
Kr. 250,- (½ pris for medlemmer af en klub i Nordjysk Ordning)
Matchfee:
Kr. 50,Buffet:
Kr. 100,- ((Efter spillet er mulighed for buffet i klubhuset.) Frivilligt!! Men
tilmelding forud)
Bindende tilmelding: Senest fredag d. 18. august 2006 til en af arrangørerne:
Hjemmeklub, DGU-medlemsnr. og handicap oplyses ved tilmelding.
Arrangører:
Mikael Gam
GSUMP/ HLS, Aalborg Kaserner
9400 Nr. Sundby
98197724
mikael_gam@hotmail.com

Orla Madsen
GSUMP/HLS, Aalborg Kaserner
9400 Nr. Sundby
98197791
4xmadsen@privat.dk

Betaling buffet/matchfee: Kontant ved start eller til 7363 1052252 (Husk navn)
Betaling greenfee: Ved start.
Startliste:
På www.militarypolice.dk senest den 25. august 2006
Præmier:
Vandrepokal til MP-mester i A-rækken
Afhængig af sponsorstøtte og tilmelding vil der være præmier til:
Nr. 1 og 2 i hver række
Længste drive
Tættest på flaget
Vinder:
A-rækken; lavest score
B-rækken; flest point
I tilfælde af lighed, omspil på hul 1.
Sponsorer:
INGOLF/Skive
(Der arbejdes på yderligere støtte, der er altid plads til flere )

Stort jubilarstævne:
På Aalborg Kaserner lørdag den 2. september 2006 hos Trænregimentet, Militærpolitikompagnierne.
Militærpolitiforeningen i Danmark afholder i år sit 35. jubilarstævne for at fejre:
55 års jubilæum: KP-holdene 9 og 10.
50 års jubilæum:

KP-holdene 19 og 20.

40 års jubilæum:

KP-holdene 74, 75, 76, 77, 78 og 79, SG-holdene 26, 27 og 28
samt SVN-hold 1966.

Mødetid og -sted: Vi mødes kl. 09:00 på parkeringspladsen umiddelbart udenfor hovedvagten til Aalborg Kaserner, hvor medlemmer af hovedbestyrelsen og lokalforening
Nordjylland vil være tilstede for at tage imod.
Program:

25 års jubilæum: SG-holdene 64, 65 og 66 samt SVN-hold 1981.
45 års jubilæum:

KP-holdene 44, 45, 46, 47, 48 og 49 samt SG-holdene 11, 12 og 13.
Ifølge reglerne er 45 år ikke noget rundt jubilæum, men mød nu op alligevel og giv jer selv en dejlig oplevelse.

Øvrige jubilarer:

Det drejer sig om de hold der er udnævnt i 1971, 1976, 1986, 1991,
1996 og 2001, der kan fejre henholdsvis 35, 30, 20, 15, 10 og 5 års jubilæum.
Desværre kan foreningen kun udsendes direkte indbydelse til 55, 50,
40 og 25 års jubilarerne. Men har du lyst til at kontakte gamle holdkammerater, kan alle oplysninger fås ved henvendelse til fødselsdagsfonden ved Erik Hansen, tlf. 5826-3195, e-mail: fodselsdagsfond@militarypolice.dk

Alle der har gjort tjeneste ved Militærpolitiet jubilæum eller ej - er meget velkommen til at deltage i denne festlige begivenhed.

Menuen:
Forret:
Hovedret:

For at få det hele til at fungere, skal vores hovedkasserer Otto Westergaard, Højgårdsvej 24,
8362 Hørning, have modtaget din tilmelding og indbetaling senest den 6.8.06 ved bustransport ellers 20.8.06 på giro 607-7064 eller check.
Prisen i år beløber sig til kr. 225,Overnatning: Der kan stilles sovepladser gratis til rådighed både fredag/lørdag og lørdag/søndag. Sovepladser reserveres senest den 6.8.06.
Endvidere kan vi tilbyde bustransport fra København med opsamling på Sjælland ,
Fyn og Jylland til Aalborg Kaserner for kr. 350,- tur/retur fra Sjælland og Kr. 300,tur/retur fra Fyn og Jylland.. Se køreplanen på næste side! Ønsker man bustransport betales den sammen med deltagergebyret og man oplyser hvor man står på bussen, overhold
fristen senest den 6.8.06.
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Dessert:

Kl. 09:15 skal alle være mødt.
Kl. 09:30 træder vi an med Hjemmeværnsorkesteret og foreningens
faner på højre fløj efterfulgt af jubilarholdene.
Kl. 09:45 marcherer vi til paradepladsen.
Kl. 09:58 afleveres paraden til MP-foreningens landsformand Carl
Bratved.
Kl. 10:00 afleveres paraden til chefen for Trænregimentet, oberst
Christian M. Schmidt.
Kl. 10:25 Chefen for Trænregimentet hilser på jubilarerne.
Kl. 10:35 Holdfotografering af jubilarerne.
Efter fotografering er der besigtigelse af bl.a. Militærpolitiets
Historiske Samling, MP´s nye materiel, MP-stuen m.v. MPforeningens souvenirbod vil være åben.
Kl. 13:00 skal alle være på plads i cafeteriet til spisning.
Butterdejsskal med kogt hønsekød i aspargessauce. Hertil serveres 1
glas
Kalvesteg stegt som vildt med waldorffsalat, surt og sødt, rosenkål
vendt i brunet smør med hasselnøddefiletter, små smørristede kartofler og vildtsauce.
Kaffe og småkager.
Vin, øl og vand kan købes til cafeteriaets normale priser.

Efter middagen vil der være hyggeligt samvær på MP-stuen med bl.a. den gamle frase "Ka'
du huske dengang?", samt mulighed for at overvære UNMILPOC's ”Competition Day”.
Ordensdekorationer, medaljer og jubilartegn anlægges. (også til civil)
Jubilartegn og andre MP-souvenirs kan købes på stedet.
Om aftenen er der mulighed for at deltage i et overdådigt grillparty.
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Jubilarstævnet på vores Hjemmeside
Efterhånden som man indbetaler sit deltagergebyr til jubilarstævnet, vil man blive registreret på vores hjemmeside www.militarypolice.dk således, at alle kan se hvem
der kommer fra de enkelte hold.
Det skal dog understreges, at der går ca. en uge fra man har indbetalt beløbet, til vi får
meddelelse herom. Så for at gøre vores deltagerlister så fyldestgørende som muligt,
så hurtigt som muligt, opfordres alle, der vil deltage, til straks efter dette blads modtagelse at give meddelelse herom enten på e-mail til webmaster@militarypolice.dk
eller ringe til 66175720 eller 98268599.

Køreplan for Militærpolitiforeningen
i Danmark's bus:
HUSK! Øl må ikke medbringes i bussen, - skal købes af chaufføren! Ud over
øl sælger han også sodavand, cigaretter og mundgodt.
Så tag bussen og kom sikkert ud og hjem!
Afgang Glostrup Station ved Motorolabygningen

fredag den 1.9. kl. 15:00

Afgang Ringsted, afkørsel 35/P-plads

fredag den 1.9. kl. 16:00

Afgang Slagelse, tankstation v. det ny transportcenter

fredag den 1.9. kl. 16:20

Afgang Korsør, ny station

fredag den 1.9. kl. 16:40

Afgang Odense, afkørsel 50 v. Krumtappen

fredag den 1.9. kl. 17:10

Afgang Fredericia, Taulov transport center

fredag den 1.9. kl. 18:45

Afgang Aarhus, afkørsel 47/Tilst P-plads

fredag den 1.9. kl. 19:45

Ankomst Aalborg Kaserner

fredag den 1.9. kl. 21:00

Afgang Aalborg Kaserner

søndag den 3.9. kl. 10:00

Ankomst Aarhus, afkørsel 47/Tilst P-plads

søndag den 3.9. kl. 11:15

Ankomst Fredericia, Taulov transport center

søndag den 3.9. kl. 12:15

Afgang Odense, afkørsel 50 v. Krumtappen

søndag den 3.9. kl. 13:50

Ankomst Korsør Station, ny station

søndag den 3.9. kl. 14:20

Afgang Slagelse, tankstation v. det ny transportcenter

søndag den 3.9. kl. 14:40

Ankomst Ringsted, afkørsel 35/P-plads

søndag den 3.9. kl. 15:00

Ankomst Glostrup Station ved Motorolabygningen

søndag den 3.9. kl. 16:00

Der er planlagt 1 times ophold på Fyn til spisning i begge retninger.
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Årets medarbejder ved Hærens
Logistikskole
Seniorsergent Orla Norman Madsen modtag ved højtideligholdelsen af Hærens
Logistikskoles 10 års fødselsdag den 31. marts 2006 Lions Clubs anerkendelse til
årets medarbejder ved Hærens Logistikskole 2006. I motivationen hedder det blandt
andet:
”Seniorsergent Orla Norman Madsen
har i det forløbne år præsteret en meget
fornem og helstøbt indsats. Seniorsergenten har fungeret som uddannelsesbefalingsmand ved den grundlæggende sergentuddannelse til militærpoliti (GSUMP), og har, på trods af væsentlige personelmangler ved GSU-MP som følge af
et stort antal udsendelser til internationalt tjeneste, formået at fastholde kontinuitet og professionalisme ved uddannelsen af kommende militærpolitisergenter. Seniorsergenten er fremsynet i sit
virke, og han besidder i høj grad evnen
til at fokusere på muligheder frem for begrænsninger.
Han har under vanskelige vilkår formået
at planlægge en fornuftig og sammenhængende uddannelse for militærpolitiets sergentelever, således at disse ikke i
nævneværdig grad har bemærket det
store fravær af personel ved GSU-MP. derne og fremsynet militærpolitibefaSeniorsergentens indsats har i høj grad lingsmand, der fremstår som et eksempel
har været medvirkende til at fastholde til efterfølgelse. Han har loyalt og meget
det høje uddannelsesniveau blandt de professionelt løser alle opgaver, og har
nyudnævnte militærpolitisergenter.
naturligt påtaget sig opgaver ud over sin
funktion i perioder, hvor dette har været
Seniorsergenten har været udsendt i nødvendigt. Seniorsergenten har en meinternational tjeneste flere gange, senest get veludviklet sans for samarbejde, og
i efteråret 2005 som livvagt ved ambas- han besidder en lang række menneskelisaden i Bagdad.
ge kvaliteter, der gør ham særdeles afHan modtog den 16. december 2005 ved holdt blandt elever, kolleger og foresaten højtidelighed på den Franske Ambas- te.”
sade i Danmark den franske medajle,
”Medaille de la Defense Nationale” for Seniorsergent Orla Norman Madsen repgod tjeneste ved Militærpolitidetache- ræsenterer, hvad Hærens Logistikskole
mentet i Kosovo.
forstår ved en værdig ”Årets medarbejder”
Sammenfattende må seniorsergent Orla
Norman Madsen betegnes som en mo- Underskrevet
Jens Ole Jørgensen
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HOVEDKASSEREN HAR BEDT OM
ORDET
Militærpolitforeningen i Danmark er en forening, som er afhængig af, at vore
medlemmer betaler deres kontingent, og gerne til tiden, og ifølge vore vedtægter skal dette ske senest april.
Vi er nu midt i juni (skrivende stund) og vi sender 1554 blade ”Det Røde
Betræk” ud til medlemmer, men foreløbig har kun 1194 betalt deres kontingent for 2006.
Vi har altså omkring 300 der ikke har betalt deres kontingent, og dette ganget
med 170 kr. er lig med 51.000,00 kr., som mangler i vor kontingentindbetalinger.
Samtidig har jeg regnet på, hvad det koster at sende bladet ud. Fremstilling af
bladet koster kr. 6,35 dertil kommer porto på kr. 5,34 i alt kr. 11,69.
Foreløbig har det kostet kr. 14.028,00 at sende bladet ud på forventet efterbevilling. Hver måned kontingentindbetalingerne udebliver belaster foreningens
budget.
Derfor gå nu på posthuset eller via netbank eller anden betalingsform og få betalt jeres kontingent til BG-Bank konto: 607 7064, husk at anføre jeres medlemsnr. og send kr. 170,00 til Militærpolitiforeningen i Danmark, et evt. merbeløb går ubeskåret til Militærpolitiets Historiske Samling.
Kort tid efter udsendelse af Det røde Betræk nr. 5, hvori denne
artikel er skrevet, vil jeg udsende rykkere til dem der endnu
ikke har indbetalt deres kontingent for 2006.
Husk at hver indbetaling jeg modtager fra nu af, vil
spare foreningen for porto m.v. til rykkerskrivelse, det er også penge.
På Militærpolitiforeningen i Danmark's
vegne
Otto Westergaard,
Hovedkasseren
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Kære Holdkammerater fra hold 20-1956
I foråret 1956 besøgte kaptajn Poulsen
med sin stab, diverse korporalskoler, for
at udtage elever, til uddannelsen som
fremtidige MP'er. Der blev i alt udtaget
61 elever. Den 17. april 1956, blev det
nye hold samlet på Jægersborg
Kasserne, under kommando af kaptajn
Poulsen, løjtnant Nielsen (Blondi), fenrik Persson samt øvrige befalingsmænd.
Ved en parade, den 22. september 1956,
blev alle 61 elever, forfremmet til
MPKP. Det var for os alle en stor dag,
men alligevel en trist dag, for på den dag,
måtte vi alle aflevere vores stolte regimentsmærker. Vi blev alle overflyttet til
henholdsvis Sjællandske og Jyske
Trainregiment. Efter udnævnelsen, blev
styrken fordelt til forskellige opgaver,
nogle til Østre Landskommando, andre
til Vestre Landskommando, nogle til
Dansk Militær Grænsekontrol og til stør-

steparten til Det Danske Kommando i
Itzehoe. Nu er der gået 50 år, vi er blevet
lidt ældre, men jeg er sikker på, at når vi
endnu engang mødes, til jubilarstævnet
den 2. september på Aalborg Kaserner,
er der ingen tvivl, vi vil kunne genkende
hinanden.
Det er også dagen, hvor mange oplevelser genopfriskes. Medbring alt hvad du
har fra skoletiden, og fra dit tjenested.(
Husker du, så husker din kammerat også). Vel mødt til gensynet i Aalborg.
Med venlig hilsen til jer alle
fra hold 20.
Svend Pedersen
(Skole nr. 39.)
Formand for Lokalforeningen MP FYN

SPROGBESVÆR
Jeg læste med interesse i DRB nr. 3 artiklen fra Irak-hold nr. 7. Også afsnittet:
”En patrulje fra MECHINF blev overbevidst om, at vores ECMer virker, da der
sprang en IED 150 meter bag dem”.
Jeg forstod det ikke, og læste det igen.
Samme resultat. En Irak-veteran ville
sikkert unden problemer have forstået afsnittet men vi er en del ældre årgange,
som meget vel forstår de alm. Militære
forkortelser, hvorimod forkortelser, som

knytter sig til nyere våben- og udrustningstyper, ofte er uforståelige.
Dette bør man tænke på, når de meget
velkomne og interessante artikler fra
fremmede himmelstrøg fremsendes til
optagelse i DRB.
Blondi
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En flot MP-station
Der er siden de første MP-stationer blev oprettet, her i DRB blevet vist billeder heraf, nogle oprettet i bestående bygninger, andre i mere midlertidige faciliteter.
Men den MP-station, der indtil nu har haft de mest mondæne rammer, er MP-station
nr. 5, som ved Den danske Brigade i Tyskland indrettedes i en rigmandsvilla i
Gartenstrasse nr. 8 i Oldenburg i 1948.
Ved slutningen af 2. verdenskrig blev Oldenburg den 3. maj 1945 besat af canadiske
tropper. Byen var stort set uskadt og da canadierne havde behov for bygninger til
bl.a. officers- og mandskabsklubber, beslaglagde de, hvad de skulle bruge, herunder
nogle villaer i byens bedste kvarter, således også i Gartenstrasse. Ejerne af husene
måtte forlade deres hjem med kort varsel og kun medtagende deres mest nødvendige
ejendele. Møbler og tæpper etc. forblev i husene.
Efter at have været indrettet i andre bygninger i Oldenburg blev
MP-stationen i sommeren 1948 tildelt den
flotte villa i Gartenstarasse, som, - selvom den visse steder
bar præg af en lidt hårdhændet
anvendelse
fremstod som det den
var en rigmandsvilla,
som kunne rumme stationslokaler i stueetagen,
indkvartering
ovenpå og plads til
vores køretøjer i gården.
I tilknytning til at den
danske garnison i
Oldenburg mindskedes, blev MP-stationen i sommeren 1949
flyttet til en mere beskeden lokalitet, idet
også MP-styrken blev
reduceret.
Men det var ved mit nylige besøg i Oldenburg
et hyggeligt gensyn
med den flotte villa og
den charmerende by.
Blondie.
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Den københavnske side

Besøg hos
Vestegnens
Brandvæsen
For de mange, der 18/2-2005 ikke kunne
deltage i besøget på Københavns
Hovedbrandstation, er der nu en enestående lejlighed til at indhente det forsømte, idet vi
tirsdag den 22. august 2006, kl. 19:00
skal besøge Vestegnens Brandvæsen,
der dækker kommunerne Albertslund,
Brøndby, Glostrup, Hvidovre og Rødovre.
Brandvæsnet har til huse på adressen
Bryggergårdsvej 3 i Glostrup (vis-a-vis
Glostrup Bio), hvortil
Både S-tog linie B og B+ samt utallige
busruter med fordel kan anvendes; der er
ca. 6 minutters gang fra Glostrup station
til adressen.
Brandchefen er i øvrigt gammel MP'er i
Søværnet og elev på MP-skolens SGhold 70.
I forbindelse med besøget kan forventes
afprøvning af/deltagelse i enkelte aktiviteter så som eksempelvis røgdykning,
brandslukning og anvendelse af stige,
ligesom aftenkaffen indtages samme
sted.
Tilmelding (som altid) til Andreas
Wilson senest den 18. august 2006, telefon 4494-4381, bedst efter kl. 10:00 telefonsvarer kan benyttes.
P.S. Alle gamle og nuværende MP'ere
kan deltage i arrangementet.
På gensyn
Bestyrelsen

.dk
http://www.mpkbh

Kommende
arrangementer
2. september 2006: Jubilarstævne i
Aalborg.
19. september 2006, kl. 19:00: Chefpolitiinspektør Mogens Wilbert (KP70).
11. oktober 2006, kl. 18:00: Kammeratskabsaften med Forsvarschefen på
Livgardens kaserne.
18. november 2006, kl. 13:30: Banko på
Kastellet.
8. december 2006, kl. 12:15: Julefrokost
på Kastellet.

Kom med
I forbindelse med de i DRB tilbagevendende månedlige oplysninger vedrørende medlemmernes fødselsdag m.v. har lokalforeningens bestyrelse gennem længere tid bemærket sig ret så mange, der
bosat i lokalområdet (endnu) ikke er
medlemmer af lokalforeningen.
Bestyrelsen skal der5for høfligt henstille, at hver enkelt nøde overvejer, om
man ikke burde melde sig ind i sin lokalforening, der trods alt er til for din skyld,
dels for bl.a. at møde gamle kammerater
fra dengang da … (og få nye) og dels for
at deltage i/overvære arrangementer og
foredrag af forskellig art.
Alle bestyrelsesmedlemmer er selvsagt
rede til at modtage tilmeldinger, jo flere,
jo før, jo bedre - og kontingentet er absolut acceptabelt: kr. 75,-/år.
Bestyrelse
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MP foreningen
Fyn
Hans (hold 5) og Yrsa vært, med en dejlig Grillaften, Yrsa klarede grillmaden,
Hans det flyende, det var en rigtig hyggelig aften, ingen sultede ingen tørstede.
Tak til Hans ogYrsa.
SVEND

Tirsdag den 6. juni 2006, besøgte MP
FYN , med ledsager Samlingen, det var
et intersant besøg, særdeles på grund af
Kaptajn O.V.Pedersen, s, foredrag og gribende
kendskab til alt, hvad der har med dansk
militær at gøre, helt tilbage fra
Napoleons tid, og nutidens udstationering af danske soldater. Det gælder alt
fra uniformer, våben, særdeles specielle
våben, m.m. fra verdenskrigene. Jeg vil
anbefale alle, der kommer til Odense, og
har tid, besøg Samlingen. Kapt. O.V.
Pedersen, kan kontaktes på Tlf. 66 15 50
97 eller 21 401 585, for aftale af besøg.uden for normal besøgstid.
Efter besøget på Kragsbjerggården, var

Folk & Forsvar, har torsdag den 7. sept. 2006, arrangeret en udflugt til
Oksbøllejren i samarbejde
med SFF.
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Afgang fra Højstrup-anlægget i Odense
Kl.09.00. Buffet ved middagstid.
Besøg i "Prikby" og pansermuseet.
Kaffe i lejren samt foredrag. Hjemrejse
over Hovborg Kro, hvor der er aftensmad. Med støtte fra FOLK & FORSVAR
bliver deltagerprisen KR.200,Tilmelding, senest onsdag den 23.
August 2006 til Chr. Laursen Tlf. 66 17
07 00
Med venlig hilsen MP FYN
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Besøg på Fyns
Militærhistoriske
Samling,
Kragsbjerggården i
Odense.

TISSØ

MP foreningen
Tissø

MP Tissø's grisefest
MP Tissø har den 17.6.06 holdt grisefest. Anna og Erik Hansen der tidligere
holdt denne fest, er nu flyttet til ny bolig
i Høng derfor blev festen holdt hos
Gitte og Jørgen Nielsen, Tissø Frugt-
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plantage. Som sædvanlig var det en dejlig dag heldig med vejret grillemesteren Erik sørgede for velgrillet griseog oksekød. Der var også fremmøde fra
MP København.
Oluf Sørensen.
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MP foreningen
Nordjylland

Sirius foredrag

Lokalforeningen Nordjylland har engageret Peter Kier til at komme og holde et
foredrag om hans tid på slædehold 5 ved
Sirius patruljen. Peter Kier er til dagligt
politiassistent i København, ligesom han
er oversergent af reserven ved flyvevåbnet. Han havde tjenestefri fra politiet i
forbindelse med hans tur til Sirius
patruljen. Kier er en ivrig amatørfotograf, og hans foredrag vil også blive
understøttet af en masse utrolige billeder
fra Grønland. Foredraget varer ca. 2 timer. MP-stuen vil efterfølgende være
åben. Arrangementet bliver afholdt torsdag d. 21. september 2006 kl. 19.00 på

Aalborg Kaserne. Tilmelding senest d.
1. september til Jakob Mølgaard på tlf.
26825110 eller mpnordjylland@hotmail.com.
Antallet af tilmeldinger vil afgøre om
det bliver holdt på MP-stuen eller i auditoriet. Nærmere følger.
Interesserede opfordres til at kigge på
Peter Kiers hjemmeside www.hvidverden.dk.
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Besøg på Aalborg
Spritfabrik
I forbindelse med whisky-smagningen
tidligere på året, var vi nødt til at aflyse
rundvisningen på De Danske Spritfabrikker i Aalborg. Vi lovede at rundvisningen ville blive gennemført senere.
Vi har nu reserveret plads torsdag d. 19.
oktober 2006 kl. 19.00. Porten åbnes på
stedet, C.A. Olesens Gade 1, 9000 Aalborg 15 minutter før. Rundvisningen
varer ca. 2 timer. Der vil blive mulighed
for at gøre indkøb i fabrikkens butik, og

mon ikke også vi bliver budt på en
smagsprøve eller to. Tag konen, kæresten, vennen eller svigermor med.
Foreningen er efterfølgende vært med en
øl eller sodavand på Duus Vinkælder.
Pris 30,- kr. pr. person. Tilmelding senest d. 1. oktober til Jakob Mølgaard på
tlf. 26825110 eller mpnordjylland@hotmail.com. Der er et begrænset antal
pladser, så se at få meldt til.

Aktiviteter i M.P. Forening Nordjylland
18-20. August : Deltagelse i det 25. jubilæumscampingtræf. Gammelbro
Camping.
2. September:

Jubilarstævne Aalborg kaserner. Gør dagen uforglemmelig.
Reserver allerede nu dagen, det gælder også dem der ikke lige har
rundt Jubilæum.

21. September: Sirius Foredrag på M.P. Stuen, Tilmelding inden 1. sept. til
Jacob Mølgaard (se Invitationen andetsteds i bladet).
19. oktober :

Besøg på De danske Spritfabrikker med efterfølgende besøgpå
Duus Vinkjælder.
Tilmelding Senest 1. oktober til Jakob
Mølgaard. (Se invitationen andetsteds i bladet).

November:

Andespil. ?

December:

Julearrangement for hele familien.

Dødsfald
En god ven og kammerat Frank Hessellund Frederiksen (KP-73)er her
ikke mere. Efter kort tids sygdom måtte han opgive den hårde og ulige
kamp, torsdag den 27 maj 2006.
Frank var en af de drivende kræfter da Lokalforening Nordjylland blev
stiftet i 1975. Han påtog sig hvervet som den første kasserer i foreningen.
Æret være hans minde.
Frants
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MP foreningen
Østjylland

Et fængslende
e-mail adresseliste
dobbeltarrangement

På vor generalforsamling vedtog man at
opfordre medlemmerne til at tilmelde
Så er vi klar med et nyt og meget fængssig en mailliste, så man fremover modlende besøg eller rettere 2 besøg. Tirstog indbdelse mm. pr. e-mail. Det har
dag d. 5. september skal vi besøge Horværet en utrolig stor succes, idet halvdesens Statsfængsel og dets museum. Her
len af vore medlemmer har tilmeldt sig.
på slottet, som det hedder i lokale folkeDisse medlemmer vil fremover modtage
munde, har siddet så prominente persoindbydelser mm. pr. e-mail, og det letter
ner som udbryderkongen Lorentzen, der
administration og portokonto. Tak for de
er mest berømt for at have kidnappet præmange tilmeldinger og er der flere, der
sten fra Gram. Rundviser er en pensio”har glemt at tilmelde sig” kan man nå
neret fængselsbetjent, der har passet på
det endnu. Find formandens e-mailden berømte udbryderkonge. Vi skal ogadresse på næstsidste side af dette blad
så se den økse, som blev brugt til den sidog klik, klik så er også du tilmeldt.
ste henrettelse ved halshugning i 1892,
og det foregik netop i statsfængslets
gård.
Dette arrangement indledes med et besøg hos Lennart Wirenfeldt, KP-16, der
trakterer os med en menu a la Lennart
med drikkevarer! Baggrunden er, at vi
kan ikke besøge Horsens uden også at besøge Lennart.

Aktivitetskalender
2006/07
5. september 2006
Besøg med ledsager i Horsens Statsfængsel og dets museum samt hos
Lennart Wirenfeldt (se ovenfor)

Tidsrammerne er således: tirsdag d. 5.
september kl. 15.00 mødes vi hos Lennart og efter indtagelse af menuen begiver vi os kl. 17.30 til ”slottet”. Kan du ikke afse tid til at møde kl. 15.00, kan du til- August- september 2006
Besøg med ledsager i Naturdrogeriet
slutte dig selskabet ved ”slottets” Pi Hørning.
plads kl. 17.50. Tilmelding til formanden (se tlf. / e-mail på næstsidste side).
Max. 25 deltagere!!
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MP foreningen
Storstrømmen

Generalforsamling
Aftentur til Fuglsang
Bryggeriet i Haderslev Efter veloverstået generalforsamling har

Den 18. maj var der arrangeret familieudflugt til Bryggeriet Fuglsang i Haderslev.
Der var mødt en lille trofast skare op for
at få denne interessante rundvisning og
historie om starten og den videre drift af
bryggeriet.
Vi samledes i deres mødelokale, hvor
vores guide gav en interessant beskrivelse omkring starten af bryggeriet og fortalte om den videre udvikling.
Efter dette indlæg, blev der rundvisning
på selve fabrikken, hvor vi fik set alt fra
hvorledes malten kom ind og blev behandlet gennem mange forskellige processer, for til sidst at blive til den liflige
drik, øllet.
Efterfølgende samledes vi igen i mødelokalet, og her blev der serveret landgangsbrød, lige som vi fik lejlighed til at smage
de forskellige øl- og sodavandsprodukter.
Der var ligeledes lejlighed til at stille
spørgsmål, og det gav anledning til en rigtig god debat.
Klokken ca. 22.00 rejste formanden Erik
Stokholm sig op og takkede for den interessante rundvisning, lige som han takkede for at dem, der gav sig tid til at komme
denne aften.
Ref. Peter Jepsen.
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vi afholdt bestyrelsesmøde den 14. juni i
M.P.Stuen, Vordingborg. Her havde vi
den store glæde, trods en lille kontingent
forhøjelse, at 41 medlemmer har betalt
kontingent for 2006, samt indbetalt ca.
900,00 kr. til fanefonden. Der er også
medlemmer, der har betalt deres ”kontingentgæld” for 2005. Det var dejligt,
de nåede det inden sletning af deres medlemskab.
Vi påtænker i efteråret at arrangere besøg på Holmegård Glasværk, der har slået dørene op til 1.200 m² værksteder og
udstillinger. Se glasmagernes arbejde
med at puste liv i den glohede glasmasse.
Prøv selv at puste glas eller slibe jeres
navn i glas.
Besøget slutter med besøg på Glasmuseet, der rummer mere end 30.000
stykker kunstdesign.
Der vil også være mulighed for at handle
ind i deres nyindrettede butik.
Vi har fået kontakt med Nordisk Film
Studier, Valby, der i anledning af studiernes 100 års fødselsdag, verdens ældste
filmstudie, arrangerer rundvisninger.
Vi skal se de gamle scener, hvor bl.a.
Olsen Banden filmene blev optaget,
samt mange andre klenodier. Vi fortsætter til de nyere scener, hvor der også vil
blive fortalt om de nye optagelser.
Varighed ca. 2 timer.
Nærmere vedrørende arrangementernes
datoer vil blive oplyst i næste D.r.B. nr.
6.
Julefrokost Onsdag den 22. november
på M.P.Stuen, Vordingborg
Med venlig hilsen fra bestyrelsen.
Niels tlf. 55440476

Kontor:
Militærpolitiforeningen
i Danmark
Elbækvej 15,
Biersted 9440 Aabybro
9826 8599

Hovedbestyrelse:

Landsformand:
Carl Bratved
Fruerlundvej 2
Kjærgård Mark
6740 Bramming
7510 2107
formand@
militarypolice.dk
Næstformand:
Frants Dalby
Elbækvej 15, Biersted
9440 Aabybro
9826 8599
nastformand@
militarypolice.dk
Hovedkasserer:
Otto Westergård
Højgårdsvej 24
8362 Hørning
8692 1803
kasserer@
militarypolice.dk
Sekretær:
Niels Møller Thomsen
Sct. Jørgenspark 39, 2.tv.
4700 Næstved
5577 0401
sekretar@
militarypolice.dk

LOKALFORMÆND:
KØBENHAVN:
Aksel Bo Ravn
Birkehegnet 7, Apperup
3140 Ålsgårde
7025 0358
VESTJYLLAND:
Finn Lykke Svendsen
Kobberupvej 33, Mejrup
7500 Holstebro
9742 6182
norfin@mail.dk

IT-Webmaster:
Bent Erik Truelsegaard
Sanderumvej 205
5250 Odense SV.
6617 5720
webmaster@
militarypolice.dk
www.militarypolice.dk
Hovedbest.medlem
Michael Kruse Nielsen
Thit Jensens Vej 82
7430 Ikast
9725 00 93
m_k_nielsen@
hotmail.com
Hovedbest.medlem
Jacob Mølgaard
Vesterbrogade 20, 1. tv.
9400 Nørresundby
2682 5110

Souvenirbod:
Ole Olsen
Vestermark 12
6400 Sønderborg
7442 5814
souvenir@
militarypolice.dk
Girokonto: 1 14 86 99

Militærpolitiets
Historiske Samling:
c/o Hærens Logistikskole
Aalborg kaserner
9400 Nørresundby
Formand:
Carl Bratved
I bestyrelsen:

mpnordjylland@hotmail.dk Frants Dalby

Fanebærer:
Mogens J. Holm
3251 0364
fanen@militarypolice.dk

Fødselsdagsfond:
Erik Hansen
Risbjergvej 27
4291 Ruds Vedby
5826 3195
fodselsdagsfond@
militarypolice.dk
Girokonto: 6 53 92 97

FYN:
Svend Pedersen
Mølleløkkevej 19, st. nr. 5
5000 Odense C
6613 9889
mpfyn@mail.dk
NORDJYLLAND:
Jacob Mølgaard
Vesterbrogade 20, 1.tv.
9400 Nørresundby
26 82 51 10
mpnordjylland@hotmail.com
TISSØ:
Erik Hansen
Risbjergvej 27, 4291 Ruds Vedby
5826 3195
k2167@hansen62.fthmail.dk

Jess Torp
Flemming Ørhem
Hans Seiberg
Chefkustode:
Gert B. Jensen
Hadsundvej 19
9000 Aalborg
9811 3173
2cv@stofanet.dk

SØNDERJYLLAND:
Erik Stokholm
Hajstrupgade 53, Øsby,
6100 Haderslev
7458 4242
ØSTJYLLAND:
Steen Ladefoged
Gammel Skolevej 46, Vrold
8660 Skanderbog
8652 5199
ccc32938@vip.cybercity.dk
STORSTRØMMEN:
Niels Møller Thomsen
Sct. Jørgenspark 39, 2.tv.
4700 Næstved
5577 0401
nielsmoeller.tho@
wanadoo.dk
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Militærpolitiforeningen
i Danmark
Elbækvej 15, Biersted
9440 Aabybro

Eftersendes ikke ved vedvarende adresseforandring,
men tilbagesendes med oplysning om den nye adresse.

B

Godthåbsvej 4 • 2000 Frederiksberg
Rev./gæst 38 10 06 42 • Tlf. 38 33 13 36
- Her får alle råd til den
- møre bøf...
-Giv manden en tur i byen!
Kai & Jeppe, KP-hold 2

KJELDGAARD & STADSING A/S
HAUSER PLADS 16 • 1127 KØBENHAVN K • TLF. 33 14 44 76
Kurt Kjeldgaard »KK« SG-hold 27

ENTREPRENØR: TAGE - FACADER - RENOVERING - VEDLIGEHOLDELSE

ZIPPO lighter

300,- kr
Nu igen på lager.

Kan købes ved
Souvenirboden.

1 stk. Super Baseball Cap.

70.-

»Low profile«.
Børstet bomuld og strop m/metalspænde..
Kontakt Souvenirboden . . . . . . . . . . . . . . . . . kr.

